KB26550
ca kl 21

Ambulans kallas
till patientens
hem nära
region- gränsen

ca 21.30

ca kl 22.00

ca kl 22.30- 23.00

ca 22.30- 23.00

ca kl 24

kl 08.34 dagen efter

1.
Ambulans anländer och
bedömer patientens
tillstånd. Ambulansen
kontaktar Primärjour på
Sjukhus A som har
strokeenhet och
meddelar patientens
tillstånd

2.
Primärjouren avböjer intag på
strokeenheten. Ambulansen kör
i stället till akutmottagning på
Sjukhus B vilket saknar
möjlighet till behandling med
trombolys och trombektomi

3.
Patienten undersöks på akuten av läkare på
Sjukhus B som därefter samtalar med
primärjouren på Sjukhus A.
Primärjouren överväger flytt för klinisk
bedömning på strokeenhet men beslutar att inte
överta patienten till Sjukhus A.

4.
I samråd med läkare på
Sjukhus B beslutas att göra
en CT angio.

5.
Förnyad kontakt tas mellan primärjour och
läkare på Sjukhus B då prelsvar föreligger. CT
angio visade inget patologiskt. Bedömningen
blev att behandlingsbar stroke ej förelåg.
Primärjouren kontaktar strokebakjour som
rekommenderar övertag till strokeenheten för
klinisk bedömning.

MR bekräftar infarkt

Primärjouren uppfattar inte
symptombilden som stroke.

Rapporten upplevdes som mindre
strukturerad jämfört med hur det
brukar vara då ambulans kontaktar
med frågeställning kring Räddahjärnan larm.

Patientens symptombild uppfattas
som oklar. Den talar inte i första
hand för ischemisk stroke vilket
innebär att behov av
trombolysbehandling inte bedöms
föreligga.

Ambulansenheten tillhör en annan
region än primärjouren. Ambulans och
primärjour använder sig därmed av
olika rutiner för bedömning och
kommunikation avseende Räddahjärnan larm vilket försvårar
rapportering över regiongränser.Detta
är särskilt försvårande när det gäller
mer ovanliga symptombilder

Patienten visar sig i efterhand ha
en relativt ovanlig och
svårdiagnosticerat strokesyndrom,
Wallenberg- syndrom. Detta kan ha
bidragit till (1) svårigheter för
ambulansen att undersöka och
rapportera symptom och (2) för
primärjouren att uppfatta
symptombilden korrekt när den
beskrivs per telefon på ett sätt
som uppfattades som mindre
strukturerat.

Kommunikation & information
Ambulansrutinerna fastställs lokalt i
respektive region. Checklistor och
mallar för informationsöverföring,
bedömnings- och beslutskriterier etc.
för Rädda- hjärnan larm skiljer sig
därför mellan regionerna. Detta
innebär förhöjd risk för misstag i
överrapportering.

Utbildning & kompetens

Ett arbete över regiongränserna
behövs för att skapa och implementera
enhetliga bedömningrutiner, checklistor
för kommunikation kring symptombild,
beslutskriterier etc. Strukturerade
mallar som är så heltäckande som
möjligt minskar sannolikheten att
missa ovanliga symptombilder av
stroke.

Utbildningsbehov
föreligger

Uppdatera rutin som
innehåller kriterier för
övertag av patienter
med misstänkt cerebral
ischemi, trombolys och
trombektomi

Primärjouren uppfattar att
tidsfönstret för behandling håller
på att stängas (med hänsyn tagen
till transporttiden mellan
sjukhusen).

Primärjouren uppfattade
inte symptombilden som
stroke trots vänstersidiga
symptom.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Avsteg har gjorts från befintlig
rutin avseende intag och
övertag som ska göras av
patienter under 50 år med
misstänkt stroke.

Ansträngd platssituation då
sommarneddragning av
platser gjorts och
strokeenheten redan var
fullbelagd. Primärjour
diskuterade inte platsfrågan
med Neurologbakjour

Utbildning & kompetens
Bedömningen att
bakjourskontakt inte var
nödvändig.

Genomföra utbildning på Sjukhus A som innehåller (1) kriterier för när
olika behandlingar är aktuella som även innefattar mindre vanliga
symptombilder (2) ramar för tidsfönster för resp behandlinggstyp (3) när
stroke- och neurologbakjourerna ska kontaktas (4) relationer och
beslutsmandat för de olika rollerna primärjour, strokebakjour och
neurologbakjour (5) generell genomgång av befintliga rutiner och i
synnerhet den nya lokala rutinen som enligt åtgärdsförslaget ska skrivas.

Trombolysbehandling ska nu ges
upp till 4,5 timma efter
insjuknandet. Tidigare sade rutinen
inom 3 timmar. Det är svårt att i
efterhand säga varför
bedömningen blev att tidsfönstret
var på väg att stängas.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Även om det gått en tid sedan rutinen
ändrades går det inte att helt bortse från
risken för sammanblandning när rutiner
omarbetas.

Primärjour beslutar trots förslag från
strokebakjour att inte ta patienten till
strokeenheten på Sjukhus A. Neurologbakjour
kontaktades inte heller för att diskutera
möjlighet till intag på överbeläggningsplats.
Tidsfönstret 4,5 timmar med hänsyn tagen till
transporttid är fortfarande öppet men närmar
sig ett sent skede.

På samma sätt som i händelseruta nr 3
sammanvägs (1) symptombilden som
fortfarande uppfattas som oklar (2)
tidsfönstret som bedöms vara på väg att ta
slut och (3) en ansträngd platssituation. Se
åtgärder från ruta nr 3

Omgivning & organisation
Vårdplatser saknas på Sjukhus A för att kunna ta in alla
patienter där stroke är en möjlig diagnos för övervakning
och bedömning.

Baserat på hur dagens vårdkedja är konstruerad
(1) ompröva huruvida kriterierna inom
verksamheten för inläggning och övertag för
observation och bedömning behöver ändras.
Särskilt vid överbeläggning.
(2) Påminna/ informera/ utbilda om ovanstående.

Ompröva huruvida dagens vårdkedja är optimal eller om
utrymme för observation/ bedömning av fler patienter
kan skapas i nära anslutning till Strokeenheten genom
omstrukturering och förändrat uppdrag mellan stadens
sjukhus. Detta för att minimera antalet patienter där
tidsspillan sker pga transport då behov av trombolys
och/ eller trombektomi visar sig efter en tids
observation.

